
Załącznik do rozporządzenia  

Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 22 marca 2004 r. (poz....) 
 

 

Urząd Zamówień Publicznych        ZP- S 

Al. J. Ch. Szucha 2/4 

00-582 Warszawa 

fax (022) 4587 700 
 

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych 

Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania. 

1. Zamawiający 

Nazwa zamawiającego: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Adres: 

ul.................................................................................................................................................. 

....-.........    ................................................................ 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………… 

Osoba do kontaktu w sprawie sprawozdania:............................................................................... 

                                                                 Tel.........................................e-mail.............................. 



 

    Znak sprawy   DRUK ZP-S
 
 

Oznaczenie rodzaju zamawiającego  

1. Jednostka sektora finansów publicznych, w tym:  

1.1.    administracja rządowa: 

1.1.1. centralna 

1.1.2. terenowa 

 

  

  

1.2.    administracja samorządowa: 

1.2.1. wojewódzka 

1.2.2. powiatowa 

1.2.3. gminna 

1.2.4. związek jednostek samorządu terytorialnego 

 

  

  

  

1.3. organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał    

1.4. fundusz celowy   

1.5. państwowa szkoła wyższa   

1.6. jednostka badawczo-rozwojowa   

1.7. instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

1.8. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej   

1.9. państwowa lub samorządowa instytucja kultury   

1.10. państwowa lub samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych 

ustaw w celu wykonywania zadań publicznych 
  

1.11. inne (wskazać jakie) 

........................................................................................................................ 

         ......................................................................................................................... 

  

2. Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (inne 

niż w pkt 1)  

 
  

2. 

 

3. Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust . 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” 
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4. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych w celu wykonywania jednego z 

następujących rodzajów działalności: 

4.1. poszukiwania, rozpoznawania miejsc występowania lub wydobywania gazu 

ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, 

węgla kamiennego i innych paliw stałych 

4.2. zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz 

udostępniania ich przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym 

4.3. tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 

związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją energii elektrycznej, 

gazu lub energii cieplnej lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo 

energii cieplnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami 

4.4. tworzenia stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług 

związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody 

pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami 

4.5. obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu 

kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub systemów 

automatycznych 

4.6. obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu 

autobusowego 

4.7. udostępniania lub obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej albo 

świadczenia jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za 

pomocą takiej sieci 
 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
  

5. Inny niż określony w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podmiot udzielający 

zamówienia publicznego finansowanego w ponad 50%  ze środków publicznych 

lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 

 

  
 

6. Inny niż określony w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podmiot udzielający 

zamówienia publicznego finansowanego z udziałem środków, których przyznanie 

jest uzależnione od zastosowania procedury udzielania zamówienia określonej w 

ustawie 

 

  
 

 

7. Podmiot udzielający zamówień publicznych w celu wykonania koncesji na roboty 

budowlane 

 
  



 

    Znak sprawy   DRUK ZP-S
 

ROBOTY BUDOWLANE 

Wartość zamówienia publicznego 

Powyżej 5 000 000 euro  Od 6 000 euro  

do 60 000 euro 

Od 60 000 euro  

do 5 000 000 euro 
Łącznie zamówienia publiczne 

powyżej 5 000 000 euro 

w tym powyżej 10 000 000 

euro 

Tryb postępowania 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma 

wartości 

udzielonych 

zamówień w 

tys. PLN 

Przetarg nieograniczony               

Przetarg ograniczony         

Negocjacje z ogłoszeniem         

Negocjacje bez ogłoszenia         

Z wolnej ręki         

3. 

Razem         
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USŁUGI 

Wartość zamówienia publicznego 

Powyżej 130 000 euro  Od 6 000 euro  

do 60 000 euro 

Od 60 000 euro  

do 130 000 euro 
Łącznie zamówienia powyżej 

130 000 euro 
w tym powyżej 5 000 000  euro 

Tryb postępowania 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w 

tys. PLN 

Przetarg nieograniczony               

Przetarg ograniczony         

Negocjacje z ogłoszeniem         

Negocjacje bez ogłoszenia         

Z wolnej ręki         

4. 

Zapytanie o cenę         

          Razem
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DOSTAWY 

Wartość zamówienia publicznego 

Powyżej 130 000 euro  Od 6 000 euro  

do 60 000 euro 

Od 60 000 euro  

do 130 000 euro 
Łącznie zamówienia powyżej 

130 000 euro 
w tym powyżej 5 000 000  euro 

Tryb postępowania 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w tys. 

PLN 

Liczba 

udzielonych 

zamówień 

Suma wartości 

udzielonych 

zamówień w 

tys. PLN 

Przetarg nieograniczony               

Przetarg ograniczony         

5. 

Negocjacje z ogłoszeniem         

 Negocjacje bez ogłoszenia         

 Z wolnej ręki         

 Zapytanie o cenę         

 Aukcja elektroniczna         
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          Razem
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6. Sposób wykonania zamówień publicznych, których wartość przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro dla robót 

budowlanych albo 5 000 000 euro dla dostaw lub usług* 

 

1. Czy udzielano zamówień dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy 

1.1 tak 

1.2 nie 

 

  

  

2 Czy zmieniano postanowienia umowy w trybie art. 144 ustawy 

2.1. tak 

2.2. nie 

 

  

  

 

 

3. Czy odstąpiono od umowy w trybie art. 145 ustawy  

 

  

 

*Należy wypełnić odrębnie dla każdego zamówienia publicznego 

 

 

 

 

 

________________           ____________________ 
                       data                  podpis osoby uprawnionej
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Instrukcja wypełniania 

1. Druk rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (ZP-S) należy przesłać do 

Urzędu Zamówień Publicznych w wersji elektronicznej, a w przypadku braku możliwości 

przekazania drogą elektroniczną – drogą pocztową. 

2. Liczba udzielonych zamówień oznacza liczbę umów zawartych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego możliwości składania 

ofert częściowych jako liczbę udzielonych zamówień należy wskazać liczbę wszystkich umów 

zawartych w postępowaniach. 

3. W przypadku składania sprawozdania drogą elektroniczną podpis osoby uprawnionej następuje 

poprzez złożenie podpisu elektronicznego. 
 

 

 

 

 


